
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală “Asociația Podișul de Nord al Bârladului “  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Achiziție utilaje agricole la S.C. ROVASAG 
PROD S.R.L. în comuna Sagna, județul 
Neamț

Denumirea 
proiectului

• Societatea ROVASAG PROD S.R.L. deține la data depunerii Cererii de
Finanțare la GAL o flota de utilaje insuficiente pentru a putea exploata la un
nivel ridicat suprafața de teren aflată în folosință, iar unele dintre utilajele
deținute erau deja depașite fizic și moral. Astfel pentru exploatația agricolă
deținută, era necesar închirierea de echipamente și utilaje sau angajarea unei
terțe entități. În acest context, costurile de exploatare erau ridicate,
profitabilitatea activității era afectată, singura soluție la aceste probleme
fiind achiziționarea de utilaje noi și performante propuse prin acest proiect.

• Societatea ROVASAG PROD S.R.L. și-a propus să achiziționeze următoarele
utilaje agricole:

• 1 tractor;

• 1 scarificator;

• 1 tăvălug de arat;

• 1 grapă.

• Societatea ROVASAG PROD S.R.L., în alegerea investiției propuse, a evaluat
următorii factori socio-economici:

• posibilitatea de extindere a exploatației prin arendarea unor noi suprafețe de
teren;

• asigurarea forței de munca pe tot parcursul anului;

• asigurarea unui parc de utilaje și echipamente agricole dotat corespunzător,
gata în orice moment pentru activități agricole;

• apropierea de piețe de desfacere interne.

Descrierea 
proiectului 

• Favorizarea competitivității agriculturii;

• Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din
teritoriul "Asociației GAL Podișul de Nord al Bârladului", prin creșterea
competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și
creșterii calitătii produselor obținute;

•Respectarea standardelor comunitare aplicabile;

•Cresterea valorii adăugate produselor agricole prin procesarea
produselor la nivelul fermelor din teritoriul "GAL Podișul de Nord
al Bârladului" și comercializarea directa a acestora;

•Crearea de noi locuri de muncă.

Obiective

• Prin finalizarea proiectului, la ROVASAG PROD S.R.L., s-au obținut
următoarele:

• Au crescut performanțele generale ale societății prin dotarea cu utilaje
agricole necesare pentru a asigura productivitate, un randament al muncii
ridicat și posibilitatea diversificării activităților agricole și creșterii calității
produselor obținute;

• S-au creat premise pentru respectarea standardelor comunitare aplicabile;

• S-au introdus inovații tehnologice in societate;

• S-au creat noi oportunități pe piața locală;

• S-au creat posibilități pentru creșterea cu 2 (doi) a numărului de angajați
(două noi locuri de muncă).

Rezultate

• Necesitatea realizării unei baze de date pe pagina web a GAL cu operatori
economici cu experiența și expertiză dovedită în relația indirectă cu AFIR, care
pot fi recomandați beneficiarilor cu scopul de a garanta servicii de consiliere
eficiente, pe teme specifice.

• Redefinirea criteriilor de selecție astfel încât să permită admiterea noilor
tineri fermieri cu idei de proiecte inovatoare;

• Acordarea unei importanțe mai mari pentru promovarea proiectelor care
urmăresc imbunătățirea marketingului produselor interne.

• Intensificarea animării teritoriului prin inițierea unor seminarii de
informare care să contribuie la îmbunătățirea comunicării și participării
părților interesate pentru a înțelege mai bine nevoile acestora si pentru a
încerca modificarea criteriilor de selecție.

• O noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor pentru a asigura
eficiența operațiunilor finanțate.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: Sat 
Sagna, comuna Sagna, 

județul Neamț 

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305:

art. 17 alin. (1) literele (a) și (d)

Domeniul de intervenție  
DI:2A) Îmbunătățirea performanței economice 
a tuturor  exploatațiilor agricole și facilitarea 
restructurării și modernizării exploatațiilor, în 

special in vederea creșterii  participării pe piață 
și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

68.555,26 euro

Valoarea contribuției 
private 91.123,74 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 15.05.2018-

15.05.2020

Beneficiarul proiectului 

S.C. ROVASAG PROD S.R.L.

Date de contact

Anghel Vasile, tel 
0744978387, email:

rovasag1994@yahoo.com


